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STICHTING DORPSRAAD KELDONK 
Secretariaat Wouter van Boggelen, Morgenstraat 50, 5469 GD KELDONK . 

Telefoon: 0413-213273. E-mail: dorpsraadKeldonk@xs4all.nl 

 

 

 

Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Keldonk. 

 

Datum: 15 juli 2015 

Locatie: Sport en Ontmoetingscentrum ‘t Span. 

           
Leden:  Telefoon: E-mail: 
Wouter van Boggelen, Voorzitter  213273 dorpsraadKeldonk@xs4all.nl 

Vacant   Secretaris  dorpsraad@keldonk.nl  

Henrie Tielemans, Penningmeester 213922         henatielemans@home.nl  

Jos van den Heuvel, (Ruimte/ Bouwen) 213988        josvandenheuvel7@hotmail.com 

Ria Kuijpers, (Wonen / Samenleving) 211347 ria.kuijpers@hotmail.com 

Cindy Paauwe (Groen- en grijs beheer) 210950 cindy.paauwe@gmail.com 

Paul Jacobs (Best/Economie/groenbeh.) 209439 paul.jacobs.keldonk@outlook.com 

Mike van den Biggelaar (website/kermis) 210596 trendpop.mike@zonnet.nl 

Richard van Berkel (jeugdzaken/kermis) 379383        richard.dorpsraadkeldonk@gmail.com 

 

 

 

 

 

Afschrift aan:      -     Leden Dorpsraad Keldonk. 

- Raadsleden. 
- B & W 
- Medewerker Dorps- en Wijkraden Gem. Veghel 
- Keldonk.nl 
- Stadskrant Veghel 
- Koerier Uden / Veghel 
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1. Opening 

Met afmelding van Cindy en latere komst van Richard wordt de vergadering geopend. 

2. Mededeling 

De besloten bijeenkomst van de VrijwilligersCentrale Keldonk, waarin uitleg is gegeven over de stand van 

zaken en planvorming voor komende projecten is bijzonder goed bezocht, ca. 45 vrijwilligers waren op 

deze avond aanwezig. Concreet zijn er ook al afspraken gemaakt over het eerst volgende project: Zwerfaval 

opruimen in Keldonk en met name Buiten Gebied. Bijzonder om te vermelden: het doel van de VCK is op 

deze avond  goed, duidelijk en helder toegelicht. Met voorbeelden wat wel en wat niet tot de doelstelling 

behoort. 

Subsidie voor de Commissie Zorg & Welzijn voor 2016 en 2017 is toegezegd. Na 2017 wordt in de nieuw 

te vormen gemeente, met nieuwe besluitvormingsprocessen en begrotingen opnieuw bekeken. 

De dorpsraad heeft enkele klachten over onkruid, niet gemaaide wandelpaden, omhoogkomende bestrating 

door wortels en de gevaarlijke (fiets)situatie op de Rijksweg/parallelweg ingediend. Het is even wachten op 

terugkoppeling van de afhandeling. 

3. Ingekomen stukken 

Voorlichtingsprogramma bestuur en politiek, vanuit Meierijstad 

Brief van Gemeente Veghel met beëindiging voorontwerp bestemmingsplan ZOE en MER procedure ZOE 

4. Uitgegane stukken 

Reactie op Area-notitie “Samenvatting volkshuisvestelijk kader Keldonk” 

5. Commissies 

5.1. Keldonk.nl 

Beetje bij beetje worden de laatste foutjes in de programmatuur opgelost. Gemeentebreed nieuws wordt 

mondjesmaat gevuld o.a. al door  Vivaan en op Sam-sam staan de eerste Keldonkse oproepen. 

Registreer jezelf via www.keldonk.nl, als je ook een oproep wilt plaatsen of op een oproep wilt reageren. 

5.2. Vrijwilligerscentrale Keldonk 

 Bijeenkomst van 8 juli, zie notitie bij mededelingen. 

mailto:dorpsraadKeldonk@xs4all.nl
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5.3 Kermis 

Er is intussen frequent overleg met andere dorpsraden, centrum management en kermiscommissies (allen 

uit Veghel en kerkdorpen) over kermis 2016 en verder. Besloten is dat er een stichting opgericht gaat 

worden, waarin vanuit ieder dorp en centrum management, één afgevaardigde zitting zal nemen in het 

stichtingsbestuur. Dit hoeft dus niet perse iemand van een dorpsraad te zijn. Voorlopig is het standpunt dat 

de gemeente hier geen zitting in zal nemen, maar een faciliterende rol zal innemen. Komende maanden zal 

e.e.a. verder uitgewerkt gaan worden. Er zijn al diverse inhoudelijke gesprekken gevoerd over de 

oprichting van de stichting alsook over de inhoudelijkheid van het organiseren van de kermissen. Vast staat  

wel, dat alleen  samenwerking van alle dorpen EN centrum management tot een succes kan leiden. Als 

Keldonk (geldt voor alle locatie, dus ook Veghel) zullen we naast bovenstaande ook aan de slag moeten om 

naast de kermis iets te organiseren om het totaal tot een succes te maken. Dat kan in ieder dorp anders zijn. 

Hiervoor dient dus lokaal ook een werkgroep geformeerd te worden, die hiermee aan de slag gaat i.c.m. de 

organisatie van de kermis zelf. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de dorpsraad. Van daaruit zal dan 

meer informatie hierover verstrekt  worden. 

Doordat de Jigoro’s stoppen met de organisatie van de Keldonkse Jaarmarkt, komen er mogelijkheden voor 

eventuele combinaties van evenementen. Eén van die opties is een combi met de kermis. De dorpsraad zal 

in contact treden met Frans Kuijpers en mogelijk met andere verenigingen/stichtingen over het onderwerp 

Jaarmarkt. 

Als laatste kunnen we melden, dat in de werkgroep voor de oprichting van de stichting al voldoende ideeën 

zijn om zeker hier mee verder te gaan. Aanvullende ideeën zijn uiteraard altijd welkom. 

6.  Ingebrachte punten 

6.1. Bouwen/ Area 

 Als dorpsraad hebben wij gereageerd op de Notitie samenvatting volkshuisvestelijk kader Keldonk van 

Area. In reactie daarop is aangegeven dat deze opmerkingen verwerkt zullen worden. 

Tevens zijn een aantal aandachtspunten aangegeven welke bij Area intern zijn uitgezet. Wij zullen het 

verloop van deze punten blijven volgen. 

Eén daarvan heeft betrekking op de pilot Toewijzing Huurwoningen in Keldonk die nu loopt tot juli 2016. 

Tegen die tijd zal deze pilot geëvalueerd worden en worden bezien of (en hoe) er een vervolg op kan 

komen. 

6.2. Zuidelijke Ontsluitingsweg Erp (ZOE) 

Middels de brief van gemeente kunnen we vaststellen, dat de ZOE definitief is stop gezet. Het voorontwerp 

bestemmingsplan en de MER procedure zijn ingetrokken. 

 

6.3. N279  

Inzake de N279/Ruit kunnen we melden, dat door de nieuwe provinciale staten het nu afwachten is wat de 

nieuwe alternatieve invulling wordt inzake de Ruit. 

mailto:dorpsraadKeldonk@xs4all.nl
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In het coalitie akkoord staat dat er een nieuwe weg bij Zijtaart wordt onderzocht om aan te leggen en aan te 

sluiten op de A 50 bij Eerde. Daarnaast wil men alle kruispunten op de N 279 tussen Veghel en Asten gaan 

bekijken of hier maatregelen moeten worden getroffen. 

De dorpsraad wacht op nieuwe informatie vanuit de provincie alvorens dit weer op  te pakken.  

6.4. BIN 

Het project BIN (Buurt Informatie Netwerk)  is gestart. Buurtverenigingen en buurten zijn geïnformeerd. 

Enkele buurten hebben het intussen al onderling geregeld. Wanneer mogelijk gaan we BIN verder 

toelichten tijdens de eerstvolgende openbare vergadering.  

6.5. Speerpunten Dorpsraad Keldonk  

Als dorpsraad hebben we begin dit jaar onze speerpunten ingediend. De meeste speerpunten zijn 

(doorlopend)  in behandeling en behoeven verder geen aandacht. Wel de volgende zaken:  

Met het stopzetten van de ZOE is ook de discussie over de Randweg Bolst stopgezet. Dit is volgens 

dorpsraad Keldonk echter onjuist en we zullen hier vragen over gaan stellen.  

Als toevoeging onder het kopje Infra, gaan we het risico op verhoging van Sluipverkeer vanuit Erp (en 

achterliggende plaatsen) via Hackerom, kom van Keldonk, via brug N279, Hool, Sweenslag naar Zijtaart 

en verder naar Doornhoek toevoegen. Dit dan in relatie tot de koppeling van de Rembrandtlaan aan de 

N279. 

Onder het kopje Onderwijs wordt de Buitenschoolse opvang als aandachtspunt toegevoegd. Dit is 

momenteel in Keldonk niet aanwezig en we gaan ons als dorpsraad hierover informeren en mogelijk acties 

ondernemen.  

7. Rondvraag 

Geen 

8. Sluiting 

Kort voor 23 uur sluit de voorzitter de vergading 

9. Volgende vergadering 

Op de volgende vergadering zijn Mike en Ria niet aanwezig.  Mogelijk wordt deze vergadering i.v.m. 

vakantiereces geannuleerd, afhankelijk van de urgentie van bepaalde onderwerpen. 

Volgende vergadering 26 augustus aanvang 20.00 uur. 

Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg  2 Keldonk  
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